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I. ENQUADRAMENTO  

De acordo com uma das suas linhas de orientação estratégica para 2017-2021, a CMVM 

assumiu como prioridade promover um enquadramento regulatório mais claro, simples, 

atualizado e eficaz, que promova a proteção do investidor e estimule a competitividade 

e eficiência dos mercados. 

A revisão transversal das normas relativas ao reporte de informação à CMVM constitui 

uma das iniciativas que visa concretizar a referida orientação estratégica, na qual se 

insere o Projeto de simplificação de instruções e regulamentos (Projeto de 

Simplificação).  

O Projeto de Simplificação tem como objetivos a atualização do conteúdo dos reportes 

face aos desenvolvimentos do regime aplicável, a simplificação dos reportes de 

informação à CMVM no sentido da respetiva adequação às necessidades de 

supervisão, quando tal se justifique, a redução de custos no reporte, no tratamento e no 

armazenamento de informação e a estabilização das normas relativas ao reporte no 

médio/longo prazo.  
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Neste contexto, uma das principais vertentes do Projeto de Simplificação é a de, sempre 

que possível, revogar as instruções em vigor e incorporar as normas nelas previstas 

(com as correspondes alterações e quando se justifique) em regulamento.  

Tendo em conta a natureza transversal do Projeto de Simplificação, e atendendo ao 

universo abrangente de reportes cuja revisão se impõe, o início do procedimento 

regulamentar foi precedido de uma análise faseada dos reportes de informação por 3 

blocos, que deu origem a diversas propostas de alteração do enquadramento 

regulamentar atualmente em vigor e que têm vindo a ser objeto de consultas dirigidas 

aos respetivos destinatários desde julho de 2019.  

Neste contexto, o presente projeto de regulamento incluirá propostas de alterações 

regulamentares em múltiplas áreas (projeto de regulamento) e já considera os 

contributos recebidos naquele âmbito, o que não prejudica, naturalmente, a 

possibilidade de qualquer interessado submeter os seus comentários e sugestões ao 

projeto de regulamento no contexto da presente consulta pública 

Nos casos em que a análise efetuada resultou numa proposta de projeto de regulamento 

autónomo, e não em alterações a regulamentos pré-existentes, será iniciado um 

procedimento regulamentar específico para esse projeto de regulamento com o 

respetivo documento de consulta (eg. projeto de regulamento relativo a reclamações, 

ao preçário e ao relatório de autoavaliação).  

O presente projeto de regulamento incluirá, assim, diversas alterações a regulamentos 

existentes, em particular ao: 

a. Regulamento da CMVM n.º 2/2007, de 10 de dezembro de 2007, relativo ao 

exercício de atividades de intermediação financeira (Regulamento da CMVM n.º 

2/2007); 

b. Regulamento da CMVM n.º 2/2015, de 17 de julho de 2015, relativo à 

regulamentação do regime geral dos organismos de investimento coletivo 

(Regulamento da CMVM n.º 2/2015); 

c. Regulamento da CMVM n.º 3/2015, de 3 de novembro de 2015, relativo a capital de 

risco, empreendedorismo social e investimento alternativo especializado 

(Regulamento da CMVM n.º 3/2015); 

d. Regulamento da CMVM n.º 2/2002, de 1 de fevereiro de 2002, relativo a fundos de 

titularização de créditos (Regulamento da CMVM n.º 2/2002); 
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e. Regulamento da CMVM n.º 8/2018 relativo aos deveres informativos e de 

comercialização relativos a PRIIPs (Regulamento da CMVM n.º 8/2018); 

f. Regulamento da CMVM n.º 1/2020, de 25 de fevereiro de 2020, relativo ao envio de 

informação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para efeitos de 

supervisão prudencial (Regulamento da CMVM n.º 1/2020); 

g. Regulamento da CMVM n.º 1/2017, de 17 de fevereiro de 2017, relativo a deveres 

de reporte dos peritos avaliadores de imóveis (Regulamento da CMVM n.º 1/2007); 

h. Regulamento da CMVM n.º 3/2016, de 21 de julho de 2016, relativo aos deveres de 

reporte de informação à CMVM (Regulamento da CMVM n.º 3/2016).   

Adicionalmente são revogadas 19 Instruções da CMVM, seja pela transferência do 

reporte de informação nelas previsto para regulamento (com ou sem alterações), seja 

pela eliminação da globalidade dos deveres de reporte nelas contidos. 

  

II. PROCESSO DE CONSULTA  

A CMVM submete o projeto de regulamento a escrutínio público para que todos os 

agentes do mercado possam sobre ele pronunciar-se, dirigindo comentários, sugestões 

e contributos em relação às soluções apresentadas.   

As respostas ao presente documento de consulta devem ser submetidas à CMVM até 

ao dia 25 de agosto de 2020. 

Os contributos devem ser remetidos, preferencialmente, para o endereço de correio 

eletrónico consultapublica2_2020@cmvm.pt, em formato pdf editável. As respostas à 

consulta pública podem igualmente ser remetidas por correio normal, para a morada da 

CMVM (Rua Laura Alves, 4, 1050-138 Lisboa) ou por fax n.º 21 353 70 77.   

Por razões de transparência, a CMVM propõe-se publicar os contributos recebidos ao 

abrigo desta consulta. Caso o respondente se oponha à referida publicação deve 

comunicá-lo expressamente no respetivo contributo.  

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sobre a presente consulta pública pode 

ser elucidada por Sandra Lage, do Departamento de Supervisão Contínua e, para cada 

um dos seguintes temas, por: 
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Intermediação financeira Filipe Brum de Abreu, do 

Departamento Internacional e de 

Política Regulatória 

Organismos de investimento coletivo  Salvador Lobo Antunes, do 

Departamento Internacional e de 

Política Regulatória 

Capital de risco, empreendedorismo social e 

investimento alternativo especializado 

Salvador Lobo Antunes, do 

Departamento Internacional e de 

Política Regulatória 

Titularização de créditos Salvador Lobo Antunes, do 

Departamento Internacional e de 

Política Regulatória 

Comercialização de PRIIPs e informação 

sobre PFCs 

Filipe Brum de Abreu, do 

Departamento Internacional e de 

Política Regulatória 

Supervisão prudencial Salvador Lobo Antunes, do 

Departamento Internacional e de 

Política Regulatória 

Peritos avaliadores de imóveis Carlota Manique Nolasco, do 

Departamento Internacional e de 

Política Regulatória 

Especificações técnicas dos deveres de 

reporte  

Rui Branco, do Departamento de 

Informação e Tecnologia 
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III. APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO  

1. Temas transversais 

O projeto de regulamento submetido a consulta pública incorpora as opções da CMVM 

quanto a temas que são transversais a toda a regulamentação objeto do Projeto de 

Simplificação e que se assinalam de seguida.  

(i) Formato dos ficheiros a remeter à CMVM: DAT/XML 

Atualmente, a quase totalidade dos reportes regulares de informação à CMVM é feita 

mediante o envio de ficheiros de texto ou de ficheiro de dados1, com exceção dos 

deveres de reporte de informação impostos diretamente por regulamentação europeia, 

de aplicação direta no nosso ordenamento jurídico, cujo formato dos ficheiros assume 

o formato XML, com base em schemas XSD. 

O formato dos ficheiros de dados sujeitos a reporte regular à CMVM foi igualmente 

objeto de ponderação no âmbito do Projeto de Simplificação, tendo-se concluído, após 

ponderação de vários fatores2, que o formato XML se apresenta como a melhor opção 

a considerar, uma vez que (i) se trata de uma tecnologia mais avançada, (ii) permite a 

realização de uma primeira validação da conformidade e consequente qualidade dos 

dados, em momento pré-submissão pelos supervisionados e (iii) é o formato 

considerado a nível internacional (nomeadamente para reporte de informação à ESMA 

e cumprimento dos deveres de reporte resultantes da regulamentação europeia de 

aplicação direta). 

Sem prejuízo de se reconhecerem as preocupações suscitadas por alguns stakeholders 

nas consultas dirigidas, propõe-se, pelas razões enunciadas, a adoção do formato XML, 

devendo ser concedido aos supervisionados um prazo de adaptação adequado para 

introduzir as alterações e adaptações técnicas necessárias.  

Em paralelo, mantém-se o envio da informação através da extranet da CMVM, sendo 

introduzidas algumas melhorias no que respeita ao feedback dado às entidades 

supervisionadas quanto à aceitação do ficheiro com sucesso (com a devolução dos 

erros identificados). Ao contrário do que sucede atualmente, em que apenas no dia 

 
1 Os ficheiros de texto são enviados em formato standard PDF e os ficheiros de dados são enviados em ficheiro ASCII, 
com a extensão DAT. 
2 O impacto para a entidade supervisionada; a regulamentação; a preparação/construção dos ficheiros; a eventual 
integração com outras autoridades; a validação de dados na origem e no processamento; o tempo para processar os 
ficheiros; a facilidade de manipulação dos ficheiros e o volume de dados a reportar. 
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seguinte é dada a indicação da aceitação do ficheiro, será expectável o retorno dessa 

informação imediatamente após o processamento do ficheiro, o que poderá ocorrer no 

próprio dia do carregamento do mesmo, indo de encontro aos comentários recebidos e 

solicitações feitas pelas entidades no âmbito das consultas dirigidas. 

Nestes termos, propõe-se o ajustamento do Regulamento da CMVM n.º 3/2016 de forma 

a acolher as alterações acima referidas.  

(ii) Inexistência de informação a reportar para determinado período de referência  

Outro dos temas transversais é a operacionalização dos reportes caso não exista 

informação a reportar. Neste contexto, atendendo aos vários contributos recebidos no 

âmbito das consultas dirigidas e os princípios orientadores do Projeto de Simplificação, 

considera-se que a opção mais adequada será a implementação de uma confirmação 

em formulário específico indicando que a informação a reportar, pela entidade obrigada, 

para determinado período de referência é inexistente. No entanto, esta opção apenas 

deverá ser adotada no contexto da concretização do Balcão Único Eletrónico da CMVM 

onde a possibilidade de prestação de informação por via de formulários estará 

disponível para além da mera submissão e extração de ficheiros, tal como acontece no 

atual sistema de troca de informação. 

Neste contexto, será mantida a prática atual em alguns deveres de reporte para 

a  indicação de ausência de informação - mediante a indicação de “NULO” no ficheiro 

XML a enviar - solução que será alargada de forma transversal para todos os deveres 

de reporte em que esta possa ser adotada, salvo quanto aos peritos avaliadores de 

imóveis (PAI) em que se optou por propor a indicação da inexistência de informação a 

reportar através de correio eletrónico, de forma a evitar a necessidade de acesso à 

extranet da CMVM. 

(iii) Reporte de informação sobre sucursais no estrangeiro de entidades 

portuguesas 

Atenta a necessidade de identificar, no âmbito da informação reportada pelas entidades 

sujeitas à supervisão da CMVM, a informação relativa à atividade exercida em Portugal 

pelas entidades nacionais e a relativa às atividades exercidas por sucursais 

estabelecidas noutros Estados-Membros este tema foi igualmente objeto de 

ponderação. No âmbito das consultas que foram dirigidas às entidades 

supervisionadas, estas entidades foram questionadas quanto à preferência pelo reporte 
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da informação relativa à atividade exercida em Portugal e por sucursal em cada Estado-

Membro em ficheiros autónomos ou num único ficheiro. 

Ponderadas as respostas obtidas, bem como as vantagens e desvantagens da 

implementação das referidas soluções, propõe-se estabelecer a obrigação de reporte 

da informação relativa à atividade de cada sucursal estabelecida noutro Estado-

Membro, em ficheiro autónomo, sendo o reporte apenas aplicável às entidades nestas 

circunstâncias. 

 

2. Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 2/2007 

No âmbito da prestação de atividades de intermediação financeira, o projeto de 

regulamento, além da revisão dos deveres de reporte de informação à CMVM, passa a 

prever múltiplos deveres de informação periódicos, constantes atualmente nas 

seguintes Instruções da CMVM, cuja revogação se propõe:  

a. Instrução da CMVM n.º 2/2011, relativa a informação estatística sobre o registo e 

depósito de instrumentos financeiros; 

b. Instrução da CMVM n.º 4/2011, relativa a informação estatística sobre a atividade 

de gestão de carteiras por conta de outrem; 

c. Instruções da CMVM n.º 5/2011 (Instrução da CMVM n.º 5/2011) e n.º 6/2011 

(Instrução da CMVM n.º 6/2011), relativas à informação estatística sobre a atividade 

de receção de ordens por conta de outrem e sobre a atividade de execução de 

ordens por conta de outrem; e 

d. Instrução da CMVM n.º 7/2011 (Instrução da CMVM n.º 7/2011), relativa à 

informação estatística sobre a atividade de negociação por conta própria.  

Por outro lado, é ainda proposta a revogação das Instruções da CMVM que estabelecem 

outros deveres de informação à CMVM por parte de intermediário financeiros (i) 

preverem deveres atualmente consumidos por regulamentação europeia superveniente 

ou (ii) obrigarem ao reporte de informação que a CMVM pode obter por outros meios. 

As Instruções cuja revogação se propõe são as seguintes: 

a. Instrução da CMVM n.º 3/2011, relativa a informação estatística sobre o 

intermediário financeiro; 
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b. Instrução da CMVM n.º 8/2011, relativa informação estatística sobre operações de 

day-trading (Instrução da CMVM n.º 8/2011); e 

c. Instrução da CMVM n.º 10/2011, relativa a informação sobre concessão de crédito 

para a realização de operações sobre instrumentos financeiros. 

No que respeita às principais alterações propostas, destaca-se o aditamento, no 

Regulamento da CMVM n.º 2/2007, de um novo capítulo dedicado ao reporte periódico 

de informação relativo a atividades de intermediação financeira, que passa a integrar o 

artigo 46.º-A (cf. novo Capítulo VIII-A). 

Esta disposição passa, assim, a concentrar todos os deveres de informação periódica à 

CMVM relativos às atividades de (i) receção e transmissão e execução de ordens por 

conta de outrem, (ii) gestão de carteiras por conta de outrem, (iii) negociação por conta 

própria e (iv) registo e depósito de instrumentos financeiros. 

Em termos de prazo de reporte à CMVM, propõe-se um alargamento do atual prazo, 

que passa do terceiro dia para o quinto dia útil do mês seguinte a que informação 

respeita, contribuindo desta forma para que as entidades possam recolher toda a 

informação necessária para cumprimento do dever de reporte.  

Assinalam-se de seguida as principais alterações propostas relativas aos reportes de 

informação relativos às diversas atividades de intermediação financeira conforme 

previstos no novo artigo 46.º-A. 

a. Receção e transmissão de ordens por conta de outrem e serviço de execução 

de ordens por conta de outrem 

Neste âmbito, são propostas as seguintes alterações ao reporte de informação relativo 

à atividade de receção, transmissão e execução de ordens por conta de outrem, 

atualmente efetuados nos termos das Instruções da CMVM n.º 5/2011 e 6/2011, cuja 

revogação se propõe: 

a) Fusão, num único ficheiro de reporte, dos ficheiros de informação a reportar relativa 

à atividade de receção e transmissão de ordens por conta de outrem e à atividade 

de execução de ordens por conta de outrem, assim como dos campos relativos à 

informação referente ao mercado a contado e ao mercado a prazo. A informação 

passa, assim, a estar concentrada num único ficheiro ao invés de dispersa pelos 

quatro ficheiros de reporte atualmente existentes;  
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b) Para esse efeito, propõe-se a criação de um novo campo de reporte - 

“Caracterização da ordem” - que identifica se o intermediário financeiro que recebeu 

a ordem a transmitiu ou a executou, o que permitirá i) que a informação relativa à 

receção, transmissão e execução de ordens seja remetida à CMVM através do envio 

de um único ficheiro (caso a entidade recetora e executora seja a mesma), ou ii) que 

o envio da informação relativa à execução de ordens seja efetuado pela entidade 

que executou a ordem (se sujeita ao dever de reporte); 

c) Tipificação de um maior número de instrumentos financeiros e ativos subjacentes 

(para derivados) por forma a melhor adequar as designações ao desenvolvimento 

dos mercados financeiros e ao enquadramento regulatório aplicável;  

d) Maior desagregação dos campos de reporte, contribuindo para a diminuição do peso 

de rúbricas residuais, nomeadamente na caracterização de canais de receção de 

ordens, bem como dos instrumentos financeiros; 

e) Atualização da nomenclatura utilizada nos campos de reporte em consonância com 

o enquadramento regulatório aplicável (Regulamento n.º 648/2012, relativo aos 

derivados de mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de 

transações (EMIR) e Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 15 de maio de 2014 , relativa aos mercados de instrumentos financeiros (DMIFII)), 

designadamente no que diz respeito aos campos relativos à caraterização dos 

mercados de execução e dos instrumentos financeiros;  

f) Clarificação do conteúdo da informação a reportar em cada campo de informação;  

g) Harmonização da terminologia relativa à informação objeto de reporte; e 

h) Introdução de nova informação, mais detalhada, sobre os instrumentos financeiros 

objeto das ordens recebidas e executadas, incluindo a criação dos seguintes 

campos: “Código do instrumento financeiro” (“ISIN”), “Designação do instrumento 

financeiro” e “Mercado de admissão à negociação do instrumento financeiro”, com o 

objetivo de (i) enriquecer a informação recebida pela CMVM sobre o exercício destas 

atividades de intermediação financeira, (ii) promover uma supervisão mais eficiente 

e eficaz, ao permitir a sua melhor caracterização, a construção de novas séries 

longas e o cruzamento entre outras fontes de informação e (iii) permitir uma análise 

mais conclusiva das ações de supervisão realizadas sobre o exercício destas 

atividades, diminuindo a necessidade de pedidos ad-hoc.  
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b. Gestão de carteiras por conta de outrem 

Em relação à informação recebida atualmente no que respeita à atividade de gestão de 

carteiras por conta de outrem, prevista na Instrução da CMVM n.º 4/2011, cuja 

revogação se propõe, sugere-se a sua sistematização em 3 novos ficheiros, com a 

seguinte informação:  

a) Reporte de informação sobre a caraterização do perfil das carteiras sob gestão que 

integra as características da atividade em termos de perfil das carteiras, as principais 

características e o número de carteiras sob gestão por perfil caracterizado;  

b) Reporte dos montantes sob gestão, incluindo um maior detalhe dos instrumentos 

financeiros ou ativos sob gestão; e  

c) Reporte de operações para as carteiras sob gestão, mediante agregação por 

instrumento financeiro ou ativo, numa perspetiva global da atividade.  

c. Negociação por conta própria 

No âmbito da informação relativa à negociação por conta própria, atualmente reportada 

nos termos da Instrução da CMVM n.º 7/2011, cuja revogação se propõe, são propostas 

as seguintes alterações: 

a) Fusão, num único ficheiro de reporte, dos ficheiros de informação a reportar relativa 

à atividade de negociação por conta própria a contado e a prazo, de modo a que a 

informação atualmente reportada através de dois ficheiros seja sistematizada e 

condensada num único ficheiro de reporte;  

b) Tipificação de um maior número de instrumentos financeiros e ativos subjacentes 

(para derivados) por forma a melhor adequar as designações ao desenvolvimento 

dos mercados financeiros e ao enquadramento regulatório aplicável; 

c) Atualização da nomenclatura utilizada nos campos de reporte em consonância com 

o enquadramento regulatório aplicável (EMIR e DMIF II), designadamente no que 

diz respeito aos campos relativos à caraterização dos mercados de execução e dos 

instrumentos financeiros;  

d) Introdução, no campo do “Código de classificação do instrumento financeiro”, da 

obrigação de incluir o código CFI quando o código ISIN não seja aplicável.  
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d. Registo e depósito de instrumentos financeiros 

Neste âmbito, sugere-se a reestruturação do atual modelo de reporte de informação, 

atualmente prevista na Instrução da CMVM n.º 2/2011, cuja revogação se propõe, nos 

seguintes termos:  

a) Concentração dos atuais quatro em dois anexos - um relativo à carteira própria da 

entidade sujeita a reporte e outro relativo à atividade de registo e depósito de 

instrumentos financeiros por conta de outrem;  

b) Harmonização da codificação dos instrumentos financeiros mediante a utilização do 

código CIF quando o código ISIN não seja aplicável;  

c) Alargamento dos instrumentos financeiros derivados sujeitos a reporte e 

consequente alargamento das respetivas categorias de ativos subjacentes;  

d) Inclusão da codificação das plataformas de negociação onde os instrumentos 

financeiros estão admitidos à negociação, mediante a indicação do Market Identifier 

Code (MIC);  

e) Inclusão da identificação da Central de Valores Mobiliários, mediante indicação do 

código LEI, para emissões integradas em sistema centralizado;  

f) Inclusão da identificação do emitente, mediante indicação do código LEI, 

denominação e país do emitente, para todas as categorias de instrumentos 

financeiros objeto de reporte; 

g) Em relação à atividade de registo e depósito de instrumentos financeiros por conta 

de clientes, indicação da residência do primeiro titular de conta de instrumentos 

financeiros e indicação da respetiva categoria, de acordo com uma das seguintes 

opções: não profissional, profissional ou contraparte elegível.  

e. Outras alterações  

Neste âmbito, destaca-se a proposta relativa à revogação do artigo 14.º do Regulamento 

da CMVM n.º 2/2007, relativo a informação no âmbito de operações sobre instrumentos 

financeiros derivados, em linha com a opção tomada no que respeita às sociedades 

gestoras de organismos de investimento coletivo quando exerçam a atividade de 

receção e transmissão de ordens, quanto à sua não previsão no Regulamento da CMVM 

n.º 2/2015 e, consequente, não aplicação a estas entidades. Desta forma, propõe-se o 

alinhamento do regime aplicável a entidades distintas que exerçam a mesma atividade. 



 
 

 

12 
 

 

3. Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 2/2015 

No âmbito da prestação da atividade de gestão de organismos de investimento coletivo 

(OIC), o projeto de regulamento, além da revisão dos deveres de reporte de informação 

à CMVM, passa a prever múltiplos deveres de informação periódicos, constantes 

atualmente nas seguintes Instruções da CMVM, cuja revogação se propõe:  

a. Instrução da CMVM n.º 9/2002, relativa às contas das sociedades Gestoras de 

fundos de investimento mobiliário e imobiliário; 

b. Instrução da CMVM n.º 2/2012, relativa ao balancete mensal de fundos de 

Investimento mobiliário e imobiliário; 

c. Instrução da CMVM n.º 10/2012, relativa ao envio mensal de informação sobre 

participações em organismos de investimento coletivo e fundos de investimento 

imobiliário estrangeiros comercializados em Portugal; 

d. Instrução da CMVM n.º 1/2016, relativa à carteira de organismo de investimento 

coletivo;  

e. Instrução da CMVM n.º 2/2016, relativa à informação sobre a atividade de organismo 

de investimento coletivo;  

f. Instrução da CMVM n.º 3/2016, relativa ao valor das unidades de participação de 

organismos de investimento coletivo;   

g. Instrução da CMVM n.º 4/2016, relativa aos documentos constitutivos, relatórios e 

contas e outra informação relevante sobre organismos de investimento coletivo;    

h. A Instrução da CMVM n.º 5/2016, relativa aos relatórios específicos e comunicação 

de incumprimentos detetados no âmbito da atividade de gestão de organismos de 

investimento coletivo;  

i. A Instrução da CMVM n.º 6/2016, relativa aos risco e encargos de organismos de 

investimento coletivo.  

Analisam-se de seguida as principais alterações introduzidas nos reportes relativos à 

atividade de gestão de OIC.  

a. Reporte da carteira dos OICVM, OIAVM, OIANF e OII  
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Relativamente à composição discriminada da carteira de OICVM3, OIAVM4, OIAnF5 e 

de OII6, atualmente reportadas nos termos da Instrução da CMVM n.º 1/2016, cuja 

revogação se propõe, sugerem-se as seguintes alterações: 

a) Inclusão de um novo anexo para OICVM, OIAVM e OIAnF e para os OII, 

respetivamente (cf. Anexos 12 e 15); 

b) Sistematização da informação em rubricas de forma a ajustar os campos ao 

conteúdo da informação solicitada; 

c) Eliminação da informação recebida ao abrigo de outros deveres de reporte (EMIR); 

d) Harmonização dos códigos para identificação dos instrumentos financeiros 

integrantes da carteira. 

b. Reporte da atividade dos OICVM, OIAVM, OIANF e OII 

Relativamente à atividade dos OICVM, OIAVM, OIANF e OII, atualmente reportada nos 

termos da Instrução da CMVM n.º 2/2016, cuja revogação se propõe, sugerem-se as 

seguintes alterações:  

a) Inclusão de um novo anexo (cf. Anexo 13); 

b) Simplificação do reporte da atividade dos OICVM, OIAVM e OIAnF mediante a 

eliminação da seguinte informação:  

i) Informação sobre relação entre participantes e unidades de participação, sobre 

a identificação dos participantes que detenham 10% ou mais das unidades de 

participação e sobre a incorporação dos encargos de transação na informação 

sobre transações de ativos; 

ii) Informação sobre identificação individual dos participantes, prevendo-se apenas 

que sejam caracterizados como profissionais, não profissionais ou contrapartes 

elegíveis. 

c) Quanto à atividade dos OII deixa de ser solicitada a seguinte informação:  

i) Identificação dos participantes que detenham 10% ou mais das unidades de 

participação e do campo relativo às unidades de participação por tipo de 

participante; 

 
3 Organismos de investimento coletivo em valores mobiliários 
4 Organismos de investimento alternativo em valores mobiliários 
5 Organismos de investimento em ativos não financeiros 
6 Organismos de Investimento Imobiliário 



 
 

 

14 
 

ii) Identificação individual dos participantes, prevendo-se apenas que sejam 

caracterizados como profissionais, não profissionais ou contrapartes elegíveis. 

d) No que respeita à informação solicitada aos OICVM, OIAVM e OIAnF, a mesma 

passa a ser organizada por rubricas, sendo solicitado o envio da seguinte 

informação:  

i) Número de participantes e unidades de participação; 

ii) Comercialização de unidades de participação; 

iii) Transações de ativos. 

e) Quanto à atividade dos OII a informação passa igualmente a ser estruturada em 

rubricas, solicitando-se o envio da seguinte informação:  

i) Número de participantes e unidades de participação; 

ii) Comercialização de unidades de participação; 

iii) Imóveis arrendados, transações de ativos imobiliários, rendas e valores de 

venda em mora, imóveis objeto de benfeitorias, constituição de depósitos e 

empréstimos bancários e contratos promessa de compra e venda em vigor. 

c. Reporte do valor das unidades de participação de OIC 

Em termos de reporte de informação relativa ao valor das unidades de participação, 

atualmente reportada ao abrigo da Instrução da CMVM n.º 3/2016, cuja revogação se 

propõe, sugerem-se as seguintes alterações: 

a) Inclusão de um novo anexo (cf. Anexo 16), mantendo-se, contudo, o atual reporte 

dos seis campos previstos na referida Instrução;  

b) Clarificação de que o rendimento distribuído por unidade de participação deve 

identificar o valor do rendimento distribuído por unidade de participação respeitante 

à data da carteira utilizada para o cálculo do valor da unidade de participação. 

d. Documentos constitutivos, relatório e contas e outra informação relevante 

sobre OIC 

Relativamente ao reporte dos documentos constitutivos, relatório e contas e outra 

informação relevante sobre OIC, atualmente prevista na Instrução n.º 4/2016, propõe-

se a respetiva revogação, e sugerem-se as seguintes alterações: 

a) Inclusão de um novo anexo (cf. Anexo 17), mantendo-se, no essencial, a atual 

informação a reportar;  
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b) No âmbito da informação relevante a reportar sobre OIC foi aditado de um campo 

relativo a factos com impacto no normal funcionamento da atividade do OIC ou dos 

seus ativos, ficando assim previstos os casos referidos no artigo 162.º-A do RGOIC 

(e.g. OIC que entram em processo de insolvência), o que permitirá manter uma 

listagem exaustiva e alinhada com o quadro jurídico aplicável. 

e. Relatórios específicos e comunicação de incumprimentos detetados no 

âmbito da atividade de OIC 

Quanto ao reporte sobre relatórios específicos e comunicação de incumprimentos 

detetados no âmbito da atividade dos OIC, efetuado atualmente, ao abrigo da Instrução 

da CMVM n.º 5/2016, cuja revogação se propõe, sugerem-se as seguintes alterações: 

a)  Inclusão deste reporte num novo anexo (cf. Anexo 18);  

b) Deixa de ser reportada a seguinte informação: 

i) Relatório sobre os instrumentos financeiros derivados, dado que a mesma é 

obtida através dos reportes realizados ao abrigo do EMIR; 

ii) Comunicação de incumprimentos detetados pelo depositário que possam 

prejudicar os participantes, com fundamento na possibilidade de a CMVM 

detetar estes incumprimentos por via dos seus poderes de supervisão. 

c) Inclusão da seguinte informação, atualmente reportada por email, que passará a ser 

reportada via extranet:  

i) Declarações e demais documentos relacionados com as operações;  

ii) Memórias explicativas da evolução do processo de liquidação; 

iii) Ponto de situação e memória descritiva das diligências efetuadas;  

iv) Pareceres referidos na alínea c) do n.º 2 do artigo 33.º do Regulamento da 

CMVM n.º 2/2015 quando as avaliações dos OIAnF apresentem valores que 

divirjam entre si, mais de 20%, tendo por referência a mais baixa das avaliações. 

f. Riscos e encargos dos OIC  

Relativamente ao reporte dos riscos e encargos dos OIC, efetuado ao abrigo da 

Instrução da CMVM n.º 6/2016, cuja revogação se propõe, sugerem-se as seguintes 

alterações: 

a) Inclusão deste reporte num novo anexo (cf. Anexo 19);  

b) A seguinte informação deixa de ser reportada: 
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i) Transações através de negociação algorítmica de alta frequência, indicadores 

de sensibilidade da carteira e indicadores de gestão de risco de liquidez;  

ii) Operações em instrumentos financeiros derivados e cálculo da exposição global 

em instrumentos financeiros dado que a mesma é obtida através de reportes 

realizados ao abrigo do EMIR; 

iii) Operações de empréstimo e reporte, uma vez que essa informação passará a 

ser recebida no âmbito do Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu 

e do Conselho de 25 de novembro de 2015 relativo à transparência das 

operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização, 

reporte esse que será iniciado em 2020 de forma faseada consoante a natureza 

das contrapartes;  

iv) Encargos associados à comercialização dos OIC, uma vez que se esta 

informação será incluída num novo Regulamento relativo aos preçários para 

investidores não profissionais, comercialização e encargos dos OIC; e 

v) Comunicação do exercício de direitos de voto, uma vez que essa informação era 

reportada ao abrigo do artigo 75.º do Regulamento da CMVM n.º 2/2015, 

entretanto revogado. 

g. Balancete Mensal dos OIC  

No que respeita ao balancete dos OIC, enviado atualmente ao abrigo da Instrução da 

CMVM n.º 2/2012, cuja revogação se propõe, sugerem-se as seguintes alterações: 

a) Substituição do envio do balancete por informação sistematizada relativa às 

demonstrações financeiras dos OIC; 

b) Inclusão de um novo Anexo 20 relativo ao balanço e demonstração de resultados a 

ser reportado mensalmente; 

c) Inclusão de um novo Anexo 21 relativo ao relatório e contas; e 

d) Inclusão de um novo Anexo 22 relativo ao relatório do auditor, com informação 

sistematizada sobre as eventuais enfâses e reservas constantes deste relatório.  

h. Comercialização de OIC estrangeiros 

No que se refere à informação relativa à comercialização de OIC estrangeiros, reportada 

ao abrigo da Instrução da CMVM n.º 10/2012, cuja revogação se propõe, sugerem-se 

as seguintes alterações: 

a) Inclusão de um novo anexo (cf. Anexo 23); 
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b) Clarificação da informação que se pretende obter; 

c) Aditamento de um novo campo relativo ao tipo de investidores, que deve ser 

preenchido com uma das seguintes opções: investidor não profissional, investidor 

profissional e contraparte elegível; 

d) Inclusão da codificação do OIC estrangeiro mediante a utilização do código ISIN e, 

para OIA que não disponham do código ISIN, mediante a utilização do código LEI 

ou, na sua indisponibilidade, do código de participação atribuído para o efeito pela 

CMVM. 

i. Outras alterações  

Neste âmbito, destaca-se a proposta relativa ao ajustamento do artigo 32.º do 

Regulamento da CMVM n.º 2/2015, relativo à avaliação de instrumentos financeiros não 

negociados em mercado regulamentado, mediante a eliminação do atual n.º 4, que 

estipula como critério de elegibilidade para a consideração do valor das ofertas apenas 

as ofertas de compra firmes de entidades que não se encontrem em relação de domínio 

ou de grupo (nos termos previstos nos artigos 20.º e 21.º do Código dos Valores 

Mobiliários), com a entidade responsável pela gestão e as médias que não incluam 

valores resultantes de ofertas destas entidades e cuja composição e critérios de 

ponderação sejam conhecidos. 

A proposta de redação do novo artigo 32.º visa atender às dificuldades manifestadas 

relativas ao desconhecimento da identificação das entidades que contribuem para o 

valor das ofertas disponibilizados pelas entidades especializadas, mantendo-se, 

contudo, a hierarquia de critérios de valorização prevista atualmente que impõe, em 

primeiro lugar, o uso do valor médio de ofertas de compra e venda firmes e, na sua 

inexistência, o uso do valor médio de ofertas de compra e venda não firmes e só depois 

o uso de ofertas de compra. Os valores a utilizar devem ser divulgados por entidades 

consideradas como especializadas na divulgação de informação para efeitos de 

valorização de instrumentos financeiros. 

 

4. Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 3/2015 

No âmbito da área do capital de risco, empreendedorismo social e investimento 

alternativo especializado, procede-se à revogação da Instrução da CMVM n.º 7/2016 e 

à distribuição dos reportes que constam nessa instrução nos Regulamentos da CMVM 
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n.º 3/2105 ou n.º 1/2020, conforme a informação diga respeito aos organismos ou às 

entidades que os gerem.  Por conseguinte, no presente ponto apenas referiremos as 

alterações efetuadas ao Regulamento da CMVM n.º 3/2015.   

a. Reporte de informação sobre a carteira, aquisição, alienação e 

desreconhecimento de elementos patrimoniais 

No que respeita ao reporte de informação relativa à composição da carteira, aquisição, 

alienação e desreconhecimento de elementos patrimoniais dos FCR7, SICR8, SGFCR9, 

SCR10, SES11 FES12, sugerem-se as seguintes alterações: 

a) Fusão dos dois anexos da Instrução da CMVM n.º 7/2016 num único anexo (cf. 

Anexo II);  

b) Reorganização da informação a reportar em rubricas distintas o que facilita o seu 

preenchimento pelas entidades supervisionadas, bem como o tratamento da 

informação pela CMVM;  

c) Redução do número de campos a reportar, eliminando-se os campos relativos à 

informação sobre conversão e reembolso;  

d) Alteração dos códigos de categoria dos elementos patrimoniais, de modo a distinguir 

claramente aqueles que se encontram admitidos em plataformas de negociação; 

e) Os códigos ISIN ou CFI passam a ser obrigatórios para os instrumentos financeiros; 

f) Introdução de um Campo “Grupo”, de forma a identificar os elementos patrimoniais 

que pertencem à mesma participada ou grupo de participadas;   

g) Inclusão do campo com informação do ativo líquido; 

h) Em termos de prazo, propõem-se que o reporte da informação relativa à carteira, 

aquisição, alienação e desreconhecimento de elementos patrimoniais seja efetuado 

semestralmente até 2 meses após a data a que a informação respeite. 

b. Reporte de informação sobre capital e participantes 

 
7 Fundos de capital de risco 
8 Sociedades de investimento em capital de risco  
9 Sociedades gestoras de fundos de capital de risco  
10 Sociedades de capital de risco  
11 Sociedades de empreendedorismo social  
12 Fundos de empreendedorismo social  
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Quanto à informação relativa ao capital e aos participantes dos FCR, SICR, FES e 

OIAE13, são efetuadas as seguintes alterações: 

a) Inclusão de um novo anexo (cf. Anexo III) que reorganiza a informação a reportar; 

b) Simplificação da informação através da redução do número de campos a reportar 

na informação relativa a capital (e.g. desempenho e comissões) e através da 

reformulação da informação relativa a participantes (e.g. tipologia de participantes 

mediante o preenchimento com um de 3 códigos: não profissionais, profissionais e 

contrapartes elegíveis);  

c) Em termos de prazo de reporte propõe-se que esta informação relativa ao capital e 

aos participantes seja remetida semestralmente à CMVM até 2 meses após a data 

a que a que respeite. 

c. Reporte de informação sobre rúbricas do balanço e demonstração dos 

resultados 

Quanto ao reporte de informação relativa ao balanço e demonstração dos resultados 

aplicável aos FCR, FES, FIAE14, SICR e SIAE15, heterogeridas, sugerem-se as 

seguintes alterações: 

a) Inclusão de um novo anexo (cf. Anexo IV); 

b) Adaptação da informação solicitada às especificidades da área do capital de risco, 

empreendedorismo social e investimento alternativo especializado, reestruturando e 

simplificando as rubricas de balanço e demonstração dos resultados através da 

redução significativa do número de códigos de conta da informação reportada; 

c) Em termos de prazo de reporte, propõe-se que esta informação seja remetida à 

CMVM semestralmente até 2 meses após a data a que a informação respeite. 

d. Reporte do relatório e contas e relatório do auditor  

Relativamente ao relatório e contas e do auditor, aplicável aos FCR, FES, FIAE e SICR 

e SIAE, heterogeridas, sugerem-se as seguintes alterações: 

a) Inclusão de dois novos anexos (cf. Anexo V (relatório e contas) e Anexo VI (relatório 

do auditor)); 

 
13 Organismos de investimento alternativo especializado  
14 Fundos de investimento alternativo especializado 
15 Sociedades de investimento alternativo especializado 



 
 

 

20 
 

b) Em termos de prazo de reporte, propõe-se o envio anual à CMVM até 31 de maio 

do ano subsequente a que a informação respeite. 

 

5. Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 2/2002 

No sentido de simplificar os deveres de reporte de informação à CMVM relativos dos 

FTC16 são propostas as seguintes alterações: 

a) Envio à CMVM, através de ficheiro PDF, das alterações ao regulamento de gestão 

(cf. Anexo VI); 

b) Reporte da composição discriminada da carteira dos FTC (cf. Anexo I), de acordo 

com a estrutura e conteúdo atualmente previstos, tendo-se, contudo, aproveitado 

para atualizar algumas das denominações previstas no anexo. Alterou-se 

igualmente a periodicidade do reporte de mensal para trimestral;   

c) Quanto ao reporte das demonstrações financeiras dos FTC são efetuadas as 

seguintes alterações:  

i) Eliminação do reporte relativo ao balancete e a sua substituição por um reporte 

de rubricas do balanço e demonstração dos resultados a efetuar trimestralmente 

através de um ficheiro de dados (cf. Anexo V);  

ii) Envio anual de informação sistematizada, através de ficheiro de dados, sobre 

ênfases e reservas da certificação legal de contas dos FTC, até ao dia 31 de 

março do ano subsequente a que a informação respeite (cf. Anexo VII);  

iii) Reporte do relatório anual de prestação de contas através de ficheiro PDF (cf. 

Anexo VIII). 

 

6. Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 8/2018 

O reporte de informação no âmbito da atividade de comercialização de PRIIPs, nos 

termos do Regulamento da CMVM n.º 8/2018, tem suscitado dúvidas, nomeadamente 

no que se refere à parametrização da informação a enviar à CMVM e ao reporte de 

produtos com caraterísticas específicas, díspares e de difícil sistematização ou 

tratamento padronizado. 

 
16 Fundos de Titularização de Créditos  
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Estas dificuldades implicam, em certos casos, a ausência de reporte de informação à 

CMVM ou o reporte de informação não comparável entre si, o que complexifica o 

tratamento da mesma em sede de supervisão. 

Suscitam-se igualmente dúvidas quanto ao reporte de informação relativa a PFCs 

comercializados antes de 1 de janeiro de 2018, mas que ainda não atingiram a 

maturidade, cujo reporte é efetuado nos termos do Regulamento da CMVM n.º 2/2012 

e da Instrução da CMVM n.º 3/2013, que, apesar de revogados, mantêm-se aplicáveis 

aos referidos produtos (cf. os artigos 18.º e 20.º do Regulamento da CMVM n.º 8/2018). 

Face ao exposto, propõe-se as seguintes alterações ao Regulamento da CMVM n.º 

8/2018: 

a) Alteração da redação do disclaimer constante do documento de subscrição ou de 

aquisição do PRIIP, no sentido de o subscritor/adquirente declarar expressamente 

reconhecer a sua exposição ao risco de crédito das entidades mencionadas no 

documento de informação fundamental (DIF) e a possibilidade de o capital investido 

no PRIIP não ser totalmente garantido (cf. n.º 3 do artigo 7.º); 

b) Aditamento de um novo código relativo a valores mobiliários comercializados 

através de oferta pública com prospeto aprovado pela CMVM, permitindo uma 

melhor parametrização deste tipo de produtos face aos restantes PRIIPs; 

c) Diferenciação do reporte de PRIIPs que não sejam Multi Option Products (MOPs), 

mas cujos DIF sejam genéricos, eliminando-se, assim, as atuais dificuldades de 

tratamento verificadas nos Anexos 5 e 6 do Regulamento 8/2018, uma vez que a 

atual classificação de DIF genérico neles prevista pressupõe sempre que o PRIIP 

com DIF genérico é um MOP; 

d) Autonomização do reporte de PRIIPs com a tipologia de derivados não admitidos à 

negociação e que não sejam comercializados em plataformas de negociação 

eletrónica, mediante o estabelecimento de um anexo específico para o efeito (cf. 

Anexo 8); 

e) Eliminação da informação relativa à iliquidez do PRIIPs; 

f) Ajustamento do detalhe da codificação usada para a caracterização da informação 

sobre proteção de capital conferida pelo PRIIPs e inclusão de informação adicional 

caracterizadora das barreiras do PRIIPs. 
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7. Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 1/2020 

Procedeu-se igualmente à revisão dos deveres de reporte de informação de natureza 

prudencial relativos às SGFCR, às SICR e às SIAE, autogeridas, às SCR, às SES e 

STC17, cujo reporte se propõe prever no Regulamento da CMVM n.º 1/2020.  

a. Reporte de informação sobre requisitos prudenciais das SGFCR, SICR e SIAE, 

autogeridas, SCR e SES  

Relativamente ao reporte de informação sobre requisitos prudenciais das entidades 

acima identificadas, sugerem-se as seguintes alterações: 

a) Inclusão de dois novos anexos relativos aos termos e condições do reporte referente 

à informação sobre requisitos prudenciais - novo Anexo VIII para as SGFCR, SICR 

e SIAE, autogeridas, e no novo Anexo IX para as SCR e SES; 

b) Envio de informação estruturada em rubricas que permita obter informação sobre o 

valor líquido global dos OIC sob gestão, sobre valores de referência para o cálculo 

de requisitos prudenciais e sobre os fundos próprios e ativos líquidos; 

c) A informação é enviada trimestralmente, passando a mensal quando em 

incumprimento dos requisitos prudenciais, devendo ser enviada até um mês após a 

data a que a informação respeite. 

b. Reporte do plano de viabilidade económica e financeira das SGFCR, SICR e 

SIAE, autogeridas, SCR e SES 

Em caso de incumprimento dos fundos próprios, propõe-se o envio do plano de 

viabilidade económica e financeira correspondente ao ficheiro constante do Anexo III, o 

qual deve ser enviado um mês após comunicação à CMVM do incumprimento dos 

requisitos prudenciais. 

c. Reporte de informação sobre balanço, demonstração dos resultados e 

demonstração do outro rendimento integral das SGFCR, SICR e SIAE, 

autogeridas, SCR e SES 

No que respeita ao dever de envio de informação sobre balanço, demonstração dos 

resultados e demonstração do outro rendimento integral, destacam-se as seguintes 

alterações:  

 
17 Sociedades de titularização de créditos  
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a) Envio desta informação que passará a integrar o Anexo IV; 

b) A informação sobre as demonstrações financeiras passará a estar estruturada em 

rubricas; 

c) Redução do número de campos a reportar e redução significativa do número de 

códigos de conta da demonstração dos resultados;  

d) Reestruturação dos códigos de conta das rubricas de balanço e demonstração dos 

resultados; 

e) Em termos de periodicidade de reporte desta informação, propõe-se o envio 

trimestral, passando a mensal quando em incumprimento dos requisitos 

prudenciais, com prazo até um mês após a data a que a informação respeite. 

d. Reporte do relatório e contas e de informação sobre a certificação legal de 

contas das SGFCR, SICR e SIAE, autogeridas, SCR e SES 

Relativamente ao reporte do relatório e contas e da informação sobre a certificação legal 

de contas relativos às entidades acima identificadas, sugerem-se as seguintes 

alterações: 

a) Envio do relatório e contas e da certificação legal das constas nos termos Anexo V 

e Anexo VI, respetivamente;   

b) Em termos de periodicidade de reporte, propõe-se o envio anual, até 30 de junho 

do ano subsequente a que a informação respeite. 

e. Reporte dos requisitos prudenciais das SIC 

Atendendo à necessidade de alinhar os reportes prudenciais das SIC autogeridas com 

as SGOIC18, em resultado da recente transferência de competências de supervisão 

prudencial das SGOIC do Banco de Portugal para a CMVM, será ajustado o 

Regulamento da CMVM n.º 1/2020, de forma a que a informação aí prevista para SGOIC 

se aplique, nos mesmos moldes, às SIC autogeridas.  

Neste contexto, será proposta a revogação da Instrução da CMVM n.º 9/2002, relativa 

ao envio à CMVM das contas das sociedades gestoras de fundos de investimento 

mobiliário e imobiliário. 

f. Reporte dos requisitos prudenciais das STC 

 
18 Sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo 
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Relativamente ao reporte dos requisitos prudenciais das STC, procedeu-se a um 

alinhamento com o regime prudencial das SGFTC19, tendo sido efetuadas as alterações 

necessárias atendendo às especificidades daquelas entidades. Neste sentido, sugerem-

se as seguintes alterações: 

a) Inclusão de um novo anexo (cf.  Anexo VII);  

b) Em termos de periodicidade à semelhança das SGFTC, propõe-se que o seu envio 

seja trimestral, passando a mensal quando em incumprimento dos requisitos 

prudenciais, com prazo até um mês após a data a que a informação respeite; 

c) Em relação à restante informação, a mesma será enviada nos mesmos termos das 

SGFTC. 

 

8. Alterações ao Regulamento da CMVM n.º 1/2017 

No que respeita ao reporte de informação sobre a atividade dos PAI, aproveitando a 

experiência de iteração com estes e reconhecidas as permanentes dificuldades na 

prestação de informação, tal como solicitada atualmente pela CMVM, os deveres de 

reporte de informação à CMVM foi revisto no sentido de simplificar e eliminar o elevado 

nível de complexidade e, por vezes, a falta de clareza dos atuais deveres de reporte. 

Assim, foi eliminada a obrigatoriedade de elaborar ficheiros distintos consoante o nível 

de faturação, passando todos os PAI, com atividade no ano precedente, a ter que enviar 

um único ficheiro, o qual deve ser submetido via extranet da CMVM. Os PAI sem 

atividade no ano precedente têm que indicar à CMVM que não têm informação a 

reportar, mediante o envio de email, de forma a evitar que a maioria dos PAI registados 

sejam obrigados a aceder à extranet da CMVM sem que tenham informação a enviar.  

Salienta-se ainda que no âmbito da futura implementação do Balcão Único Eletrónico, 

se perspetiva que a indicação relativa à ausência de informação a reportar passe a ser 

enviada à CMVM através de uma check box específica para o efeito. 
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